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ВИТЯГ З КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ 

«Про адміністративні 
правопорушення» 

 
 
 

Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов'язаними, 
резервістами правил військового обліку 
 

Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил 

військового обліку - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до 
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною 

першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть 
за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 
 
 
Стаття 2101. Порушення законодавства про оборону, 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
 

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію - тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 
- від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною 

першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть 
за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 
трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 211. Зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх 
з необережності 
 

Зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов'язаними і 

резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до 

призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень 

військовозобов'язаних), яке спричинило їх втрату, - тягнуть за собою 
накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 
 

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною 

першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть 
за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 
 
 
Стаття 235. Територіальні центри комплектування та соціальної 
підтримки 
 

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки 

розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення 

призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового 

обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з 

необережності (статті 210, 2101, 211 (крім правопорушень, вчинених 

військовозобов'язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби 

безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України). 

Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної 

підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки. 

 


